
N-ro 1-2-3 Januaro, Februaro kaj Marto 1975-a 

26-a Jaro 

16-a I.F.E.S.-75 - PLAN VAL GARDENA, Bolzano 

22-a de februaro 1975-a, 

Mia unua Ski-sema jno 

Sep tagoj forflugis sub mirinda suno radianta 

super dika neĝa kovrilo. La vetero estis favora al 
ni; tio, kompreneble, pro naturaj kaŭzoj, dum la 
bonan ceteran aranĝon oni Ŝuldas al la kompetenta 

organiza agado de Germano kaj Delvina Gimelli, 

kvankam ili ne havis antaŭan sperton en tiu fako, 

La semajnon ĉeestis 62 personoj el 5 landoj: 
Aŭstrio, Belgujo, Francujo, Germanujo kaj Italujo. 

Kun la franca grupo partoprenis ankaŭ samideano 
el Kameruno, kaj ĉeestis itala sinjorino Danland- 
devena. 

Ni bedaŭris la lastmomentan nepartoprenon de 

Klfriede Kruse, de niaj jugoslavaj amikoj kaj de 
tiuj kiuj bedaŭrinde, ne plu trovis lokon. 

La novkonstruita, komforta Alpa Domo de nia 

Postlaborejo (blanka kun ruĝaj feneastro-ŝirmiloj), 
situanta en trankvila ĉirkaŭaĵo, estis por ni la 

hejm-scenejo de nia samideana vivo, kaj la taŭga 

ejo por efektivigi niajn distrajn vesperajn pro- 
gramojn. Ankaŭ la kuirado, bonega kaj abunda, la 

rapida servo, videble bpne impresis Ĉiujn. 
La loko allogis pro la vario de siaj skiterenoj, 

ekde tiuj por lertegaj skiistoj ĝis tiuj por komen- 
cantoj kaj knaboj. Mi persone havis tie miajn unu- 
ajn ski-spertojn sub la afabla gvidado de Johano 

MEVEL, kaj konstatis plurfoje - bedaŭrinde - la 
malmolecon de la tereno. 

la fabela, impona scenejo de la Alpa montaro 
revekis en ni ĉiuj la naturamon, 

La samideana kaj sporta etoso de nia grupo na- 

skis grandan intereson ĉe la ceteraj enloĝantoj 
ie 
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de nia Alpa Domo, 
Kiel kutime, oni disdonis multnombrajn pokalojn 

kaj donacojn al spertuloj, progresintoj kaj komencan- 
toj, Ĉu pro la skia konkurso, Ĉu pro tiu lingva. 
“IFEP-Premio"-n oni donis al S-ro Weidacher pro lia 
bona poentaro, ĉu en la sporta Ĉu en la lingva konkur- 
soj. 

Gajnis la ski-konkurson, en kategorio spertuloj: 
Andrea Landuzzi. Li ricevis pokalon de la Komisaro de 
la Registaro pri la Provinco Bolzano, Aliajn premiojn 

gajnis Guido Brandenburg kaj Edmond Wurmser. Por la 

progresintoj, Janine Daguin, Ivano Poisson, Ginette 
Bizeray gajnis, respektive, la pokalojn de D.L.F. de 
Bologna, da Hon. F,„Piccoli kaj de la Turisma Entrepre- 
no de Bolzano. La komencantoj Remi Cansse kaj Gianlui- 

gi Gimelli gajnis respektive la pokalojn de firmao Ven- 
tura kaj de la Skabeno Adv, A.Bertorelle. 

Pri la lingva konkuro, Renĉe Brinon gajnis la unuan 
premion (brakhorloĝo-n). 

Ni ŝuldas al la Franca Juna Grupo la plej parton 
de la distraĵoj (amuzaĵoj, lumbildoj kaj film-prezen- 

tadoj pri Esperanto-kongresoj kaj aranĝoj, ludoj, kaj 
surpriza baledo (nur komenco de ĉasta nudincita danco). 

Ni skiis, piediris, uzis telferojn (precipe al "Ciam- 

pinoi è.2200 m.), kaj skiliftojn. 
La kostumita balo okazis jaŭde la 20-an. Kelkaj kun- 

portis siajn maskojn, aliaj improvizis ilin, Ni rimar- 
kis tendencon al arabaj kostumoj (la petroldolaroj!), 
al indianaj maskoj, al viroj kun inaj-kostumoj (pri 
tio, ni ŝatus scii la opinioyde la Ligo por la Libe- 
rigo de la virinoj). La unua premio gajnis Hilaire 
Happy, la duan kaj la trian, respektive Elisabeth Rit- 
terspach kaj Ivano Poisson. 

S-ino Anni Wiesman gvidis, per sia bela voĉo kaj 
sia gitaro, niajn vesperajn Esperantistaj-kantojn. 

Fine, la adiaŭaj salutoj kaj kisoj sinsekvis. Por 
1976-a, Ĉeĥoslovakio estas aspiranto. Per trajno, mi 
revenas al Romo kun mia vizaĝo brunigita, mia koro tre 

gaja, Mirella Merlani
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„21-a KONGRESO DE I.F.E.F. 
VILLACH - Aŭstrio. De la 10-a ĝis la 17-a de majo 

1975-a, en la kaŭro de FISAIC-manifestacioj kaj sub 
honorŝirmo de aŭstria federacia ministro por trafiko 

S-ro Erwin LANCO. 

Kongresejo: Kongresshaus - Villach (A-9500). 

Konstanta adreso: Schliessfach 117, A-1103 Wien. 

Bankkonto: Sparda Villach, Bahnhofplatz 4, A-9500 

Villach, Konto n-ro 090-060, 27-a E.-KongresoIFEF, 
Kongreskotizo: ĝis 14-4-1975: Kongresano: aŭ.Ŝ.320. 
Familianoj, pensiuloj, gejunuloj ĝis 20-j,aŭ.Ŝ.160. 
Simbola aliĝo: minimume aŭ.Ŝ. 60. 

IFEF-POSTKONGRESO EN SALZBURG — Aŭstrio. 17/19-5-1975 
Konstanta adreso: S-ro Anton HUBER, Ninnesheimstrasse 

17, A-5023 Salzburg/Gnigl, Aŭstrio. 
Bankkonto: Salzburger Sparkasse, , Alter Markt 3, A-5010 
Salzburg, Konto n-ro 311.783-5, Osterr, Eisenbahner 
Esperantisten Verband, Salzburg. 
Kongreskotizo: aŭ.Ŝ. 150. La paginto de la kotizo raj- 

tas partopreni ĉiujn aranĝojn sen plua pago. 
Provizora Programo: Rigardado de la naskiĝurbo de Mo- 

zart, vizito de koncerto, ekskurso kaj amuza vespero», 

  

  

  

La 19-an kaj 20-an de aprilo 1975-a okazos sur mon~ 

taro Pohorje en la Domo de Fervojistoj (Zeljezniĉarski 
dom) jubilea jarkunveno de JAFE (Jugoslavia Asocio de 

Fervojistoj Esperantistoj). Temas pri duobla jubileo, 
nome pri 50-jara datreveno de Esperanto-movado ĉe Ju- 

goslaviaj fervojoj kaj 20-jara datreveno de JAFE. 
Provizora Programo: Sabaton la 19-an de aprilo: —- Al- 

veno de la partoprenantoj, kultura programo (komenco 
je la 18-a horo), solena vespermanĝo (je la 20-a ho- 
ro) kaj post vespermanĝo kamaradeca vespero kun muzi- 

ko kaj dancado ŝis .... . (laŭdezire). 
Dimanĉon la 20-an de aprilo: - Je la 9-a horo solena 

jarkunveno de JAFE (transdono de diplomoj, festparo- 
lado kaj salutparoloj de gastoj k.t.p.).
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LA INTERNACIA KATOLIKA UNUIGO ESPERANTISTA "IKUE" 

SOLENE CELEBROS SIAN 36an KONGRESON EN ROMO OKAZE 
DE LA SANKTA JARO (11-a — 16-a de aŭgusto 1975-a) 

Kongresejo estos la Instituto "Domus Pacis", moder- 
na, komforta kaj tre alloga loko, tre taŭga por nia 

celo. Krom pri la laboroj de la Kongreso, ni profitos 
pri la ebleco viziti piede aŭ pere de specialaj aŭto- 
busoj la neelĉerpeblajn belaĵojn de la Eterna Urbo, 

kiu en tiu okazo malfermos siajn trezorojn, eĉ tiujn 

kutime ne facile alireblajn, 
la granda antaŭvidebla partopreno de multaj ekster- 

landaj samideanoj kaj samkredanoj kreos neforgeseblan 
etoson, ĉar neniam pli bone ol en tiu evento montriĝos 
per la Internacia Lingvo — meze de la plureco de idio- 
moj kaj moroj - la unueco de la tutmonda familio; sek- 

vanta Kriston, nian Savanton kaj universalan Paŝtiston. 
La Kongreso montros la panoramon de IKUE, kiu de ĉi 

tiu evento ricevos certe novan energian elanon por sia 
organizo kaj kristana vivo, dum la ĉefa atingo estos 

la akiro de la Jubilea Indulgenco, kiun oni povos gaj- 

ni je la 15-a de aŭgusto, kuniĝante por la ĝenerala 
aŭdienco en Sankta Petro, ĉirkaŭ la Pepo, por aŭskulti 

de liaj lipoj la vortojn de Kristo. 

ALIĜO AL LA KONGRESO: 13 mil liroj, ĝis la fino de mar- 
to, post tiu dato la kosto altiĝos al 16'000. Ni povos 
garantii tranoktadon nur al unuaj 200 personoj. Oni 
kalkulas je 50'000 liroj la tutan koston de duonpen- 

siono por la Kongresperiodo. 

Ciuj detaloj estos donataj dum la venontaj monatoj 
per la IKUE-organo “Espero Katolika" kaj per la Roma 

"Katolika Sento", 
Pri ĉiu informpeto oni sin turnu al: 

P. Giacinto JACOBITTI — Piazza S. Maria Maggiore, 8 

== sca 

Aliĝiloj pri la IFEF-Kongreso en Villach kaj pri la 
IFEF-Postkongreso en Salsburg estas disponeblaj ĉe 

IFFA (Via Donato Creti, 61 I-40128 Bologna).


